ЗВІТ
директора Сіверського професійного ліцею
Стиранця Володимира Івановича
за 2020-2021 н.р.
Шановні колеги!
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005
№ 48 «Про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та
професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та
громадськістю», я звітую перед вами за проведену роботу в 2020-2021
навчальному році.
Цей навчальний рік для всіх нас був дуже тривожним. Через пандемію
коронавірусу та пов’язані з нею карантинні заходи нам довелося зіткнутися з
викликами та проблемами щодо переходу до дистанційного навчання.
Педагоги та учні ліцею прийняли цей виклик з гідністю.
Колектив ліцею ставив за мету виконання головних завдань:
1. Забезпечення виконання регіонального замовлення на підготовку
кваліфікованих робітників сільськогосподарського напряму та торговельнокомерційної діяльності.
2. Забезпечення оптимального функціонування ліцею, як цілісної
соціально-педагогічної системи, створення умов для ефективної діяльності
закладу.
3. Поповнення й оновлення навчальної та матеріально-технічної бази
ліцею.
4. Впровадження в ліцеї дистанційного навчання через COVID-19.
5. Впровадження медіації в роботу класних керівників та практичного
психолога.
6. Розвиток предметних компетентностей педпрацівників через STEAMосвіту.
7. Забезпечення права громадян України на професійне та загальноосвітнє
навчання відповідно до їх здібностей та інтересів.
8. Активне впровадження інформаційних та інтерактивних технологій у
навчально-виробничий процес.
9. Подальший розвиток соціального партнерства в напрямку підготовки
кваліфікованих робітників.
Діяльність навчального закладу здійснювалась у відповідності з
Конституцією України та законами України «Про освіту», «Про повну загальну
середню освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», Положенням
про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних

навчальних закладах, іншими наказами і рекомендаціями Міністерства освіти і
науки, департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації.
Протягом звітного періоду я вимушений був проводити роботу в умовах
карантинних обмежень, керуючись Статутом ліцею, Правилами внутрішнього
трудового розпорядку, контрактом, законодавством України та іншими
нормативними актами, що регламентують роботу керівників ЗП(ПТ)О.
Освітній процес в закладі в 2020-2021 році, з метою запобігання
поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, був спланований відповідно до
статті 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення», Постанови № 50 Головного державного санітарного
лікаря України від 22.08.2020 «Про затвердження протиепідемічних заходів у
закладах освіти в період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної
хвороби (COVID-19)», Постанови № 48 Головного державного санітарного
лікаря України від 04.08.2020 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій
щодо організації протиепідемічних заходів в гуртожитках в період карантину в
зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», листа МОН
України № 1/9-445 від 17.08.2020 «Щодо організації освітнього процесу в
закладах професійної (професійно-технічної) у 2020/2021 навчальному році».
Робота колективу ліцею у навчальному році була підпорядкована головній
меті: підготовка кваліфікованого конкурентоспроможного робітника для
регіонального ринку праці згідно з державними стандартами ПТО.
У Сіверському професійному ліцеї створені всі необхідні умови для
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників, що
підтверджується актами перевірки готовності ліцею до початку навчального
року.
Аналізуючи діяльність усіх структурних підрозділів ліцею, зусилля
педагогічних працівників, можна зазначити, що колектив достатньо успішно
виконує свою справу щодо навчання та виховання учнів. Ліцей на 100%
укомплектований педагогічними працівниками. Загальна кількість на
01.07.2021 року складає 21 педагогічний працівник: 13 викладачів, 7 майстрів
виробничого навчання та практичний психолог. Підбір і розстановка педагогів
впродовж звітного періоду здійснювалася відповідно до їх фахової освіти. 2
чол. (10%) − мають педагогічний стаж до 3 років, 4 чол. (19%) − більше 3
років, 11 чол. (19%) − більше 10 років (52%), 4 чол. − більше 20 років (19%).
Освітній рівень педагогічних працівників:
- повну вищу освіту мають 18 чол. (86%);
- неповну вищу освіту мають 3 чол. (14%).
Керівництво ліцею приділяє велику увагу проведенню атестації,
стажуванню та курсам підвищення кваліфікації педагогічних працівників, що

дає змогу виявити їх професійну підготовку, фаховий рівень, відповідність
посаді. На ці заходи витрачено 8587,00 грн. Атестація педагогічних працівників
відповідно до Закону України «Про освіту», нової редакції Типового
положення про атестацію педагогічних працівників України проводилася в
установлені терміни, згідно перспективного планування атестації педагогічних
працівників терміном на 5 років. У 2020/2021 навчальному році пройшли
атестацію 2 викладача, стажування − 1 майстер виробничого навчання, курси
підвищення кваліфікації − 4 педпрацівника.
Структура педагогічного колективу за кваліфікаційними категоріями:
- вища кваліфікаційна категорія – 3;
- перша кваліфікаційна категорія – 5;
- друга кваліфікаційна категорія – 4;
- спеціаліст – 1.
Мають педагогічні звання:
- викладач-методист – 1.
Прийом учнів до ліцею на навчання з кожної професії здійснюється згідно
з правилами прийому відповідно до регіонального замовлення в межах
ліцензійного обсягу, замовлень підприємств та договорів на підготовку
кваліфікованих робітників між закладом і підприємствами-замовниками. За
звітний період регіональне замовлення на підготовку кваліфікованих робітників
виконано не в повному обсязі через демографічну кризу та воєнні дії на сході
України. Тому, питання щодо формування контингенту є одним із пріоритетних
в ліцеї.
На 2020-2021 н.р. ліцею був доведений план регіонального замовлення
підготовки кваліфікованих робітників – 75 чол., фактично прийнято 37 учнів,
що становить 49%. На кінець навчального року загальний контингент учнів
складає 111 осіб. Прогнозований контингент на 2021-2022 н.р. становить 144
учні, з них: перехідний контингент – 69 учнів; новий набір – 75.
Випуск за 2020-2021 н.р. складає 42 учні, які отримали кваліфікацію з
двох і більше професій. Всі випускники (100%) отримали свідоцтва про
здобуття повної загальної середньої освіти. 12 учнів (29%) виявили бажання
продовжувати навчання у ВНЗ, 9 (21%) учнів – у технікумах, продовжуючи
ступеневість навчання. Станом на 01.07.2021 втрата контингенту учнів за
навчальний рік складає 0 учнів (0%).
Навчально-виховний процес організовано відповідно до плану роботи
ліцею на 2020-2021 н.р. та робочих навчальних планів, які затверджені
департаментом освіти і науки й замовниками. Навчальні кабінети обладнані
відповідно до вимог держстандартів середньої освіти.

Навчання учнів проводиться у 22 кабінетах, 4 майстернях, 6 лабораторіях.
Ліцей має три комп’ютерні класи, які оснащені комп’ютерною та оргтехнікою
відповідно до стандартів з професії.
Забезпечення комп’ютерною та офісною технікою (станом на 01.07.2021):
комп’ютери − 59 шт., принтери – 8 шт., сканери – 2 шт., ноутбуки − 10 шт.,
мультимедійні проєктори − 9 шт., інтерактивна дошка – 1 шт., екрани на
тринозі − 4 шт., екрани настінні – 4 шт., фліпчартери − 2 шт.
З метою контролю за якістю навчання та підготовкою учнів протягом
року проводяться: вхідне (на I курсі) та вихідне (на II-III курсах)
діагностування навчальних досягнень учнів з базових предметів
загальноосвітньої підготовки, перевірні контрольні роботи з предметів
професійно-теоретичної
підготовки,
тематичні,
поетапні
атестації,
директорські контрольні роботи.
Рівень навчальних досягнень учнів у випускних групах:
№ групи

К-сть учнів

31
32
Разом учнів
%

24
18
42
-

Початковий
рівень
-

Середній
рівень
7
11
18
43

Достатній
рівень
17
4
21
50

Високий
рівень
3
3
7

Для проходження учнями ЗНО − 2021 було організовано своєчасне та
безпечне, з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня
2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»,
підвезення випускників до пунктів проведення ДПА/ЗНО шкільним автобусом
згідно з графіком проведення. Відповідальність за життя та здоров’я учнів під
час групових перевезень від місця проживання до пунктів тестування та у
зворотному напрямку було покладено на викладачів ЗОП.
Оцінювання учні пройшли з таких предметів:
англійська мова − 4 учні;
математика − 11 учнів;
українська мова − 5 учнів;
українська мова та література − 13 учнів;
історія України − 12 учнів;
фізика − 2 учні;
біологія − 8 учнів;
географія − 11 учнів.
В бібліотеці ліцею зроблено ремонт (переклеєні шпалери, постелений
лінолеум) та закуплено нові меблі на суму майже 50000,00 грн. Станом на
01.07.2021 учні забезпечені безкоштовними підручниками з загальноосвітньої

та професійно-теоретичної підготовки на 78% й 94% відповідно. Бібліотека
ліцею за звітний період підручниками не поповнювалась.
Працівники ліцею мають змогу підвищувати рівень кваліфікації,
користуючись періодичною пресою бібліотеки. На 2021 рік оформлена
підписка на періодику на суму 13483 грн.
Керуючись документами й рішеннями в галузі освіти, наказами та
розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і
науки Донецької облдержадміністрації, планом роботи ліцею на 2020-2021 н.р.,
навчально-методична робота в ліцеї була спрямована на впровадження
інноваційних
технологій
профорієнтаційної
роботи
й
кар’єрного
консультування випускників закладів освіти.
У минулі роки дітей налаштовували на те, що професію обирають раз і на
все життя. Справою честі було протягом усього трудового шляху працювати на
одному підприємстві, або на одному робочому місці 20-40 років. Однак життя
змінюється так швидко, що завжди залишатися на одній позиції вже не
вдається. Зміни в суспільстві вимагають від молоді не лише вдосконалювати
знання та навички, а й опановувати суміжні професії, або взагалі змінювати
сферу діяльності. Наразі це особливо актуально через пандемію COVID-19, яка
докорінно змінила нашу професійну діяльність. Треба шукати свою справу й
своє призначення в житті у постпандемічному майбутньому.
З метою виховання готовності молоді до свідомого самостійного вибору
майбутньої професії та охоплення значно більшої аудиторії здобувачів освіти, у
ліцеї створено власний вебсайт, через який колектив має змогу залучати молодь
до навчання, розміщуючи текстову інформацію, відео та фото.
Саме з темою «Інноваційні технології профорієнтаційної роботи й
кар’єрного консультування випускників закладів освіти» ліцей брав участь в
ХІІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти», за підсумками якої
отримав срібну медаль. Колектив ліцею нагороджено дипломом за активну
участь і професійну презентацію освітніх і наукових досягнень.
Практичний психолог та колектив ліцею приділяють велику увагу роботі з
учнями пільгової категорії, враховуючи їх фізичний та психічний розвиток,
стан здоров’я. З метою обліку та соціального захисту учнів створено
соціальний паспорт, в якому зазначено статус учнів за наступними категоріями:
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 9 осіб;
- особи з інвалідністю – 3 особи;
- діти з багатодітних сімей – 12 осіб;
- діти з малозабезпечених сімей (згідно довідок) – 4 особи;
- діти з неповних сімей (батьки розлучені) – 21 особа;
- учні ВПО – 9 осіб;

- учні, які мають сім’ї з дітьми – 17 осіб;
- учні, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій –
21 особа;
- учні, які знаходяться в центрі реабілітації «Рестарт+» – 2 особи.
Важливу роль в реалізації методичних завдань в ліцеї відіграють
методичні комісії, які є основною ланкою в розробці та запровадженні сучасних
форм і методів навчання й виховання учнів. Робота протягом року проводилась
в умовах карантинних обмежень. Тому натиск робився саме на використання
ІКТ дистанційного навчання. Під час організації дистанційного навчання було
забезпечено чітке дотримання нормативно-правового забезпечення з цього
питання. З метою забезпечення організації освітнього процесу та виконання
освітніх програм використовувалися електронні й веб-ресурси, самостійне
опрацьовування навчального матеріалу.
Навчально-методичним центром в Донецькій області, Білоцерківським
інститутом неперервної професійної освіти та Донецьким обласним інститутом
післядипломної педагогічної освіти проводились онлайн тренінги, онлайндіалоги, вебінари, науково-практичні конференції, веб-конференції, семінари, в
яких педпрацівники ліцею брали активну участь.
За якісну підготовку призера обласного конкурсу на кращий проєкт
«Безпечне та здорове майбутнє праці» серед здобувачів освіти ЗП(ПТ)О у
Донецькій області з напрямку підготовки «Сільськогосподарський транспорт»
викладач Агаєва О.В. отримала подяку від НМЦ ПТО у Донецькій області.
На базі ліцею було проведено семінар «Технології та техніка для обробітку
ґрунту та обприскування польових культур». У семінарі брали участь
представники агропідприємств, представники СФГ Сіверської ОТГ та
Бахмутського району Донецької області, які є соціальними партнерами та
роботодавцями для випускників нашого навчального закладу, а також
викладачі ПТП та майстри виробничого навчання ліцею разом з завідувачем
навчального господарства.
Під час пандемії проведення масових заходів за участю учасників
освітнього процесу було скасовано, а проведення фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів серед учнів − призупинено.
Залучення учнівської молоді до науково-технічної, декоративноприкладної творчості, організації їх змістовного дозвілля, гармонійного
розвитку особистості, виховання духовності, розвитку різдвяних традиції,
посилення ролі народної творчості, літератури, мистецтва у формуванні
світогляду та естетичних смаків в молодіжному середовищі проводилось
онлайн.

Колектив педагогів та учнів ліцею нагороджено дипломом за зайняте ІІ
місце у обласному конкурсі з декоративно-прикладної та фототворчості у
закладах П(ПТ)О області.
Всі учні брали активну участь в онлайн-конкурсах: XI Всеукраїнському
конкурсі з англійської мови «Гринвіч», XIІ Всеукраїнському конкурсі з
українознавства «Патріот», «Краща Новорічна іграшка» для головної ялинки
Сіверської громади; «Новорічна креативна ялинка» (ІІ місце), обласному
фестивалі Різдвяних традицій на кращу вертепну драму «Різдвяне диво» (ІІ
місце), конкурсі декоративно-прикладної творчості до дня закоханих
«Оригінальні подарунки» (І місце), обласному огляд-конкурсі з декоративноприкладної та фототворчості у ЗП(ПТ)О − (ІІ місце); майстер-класах «Зимові
Витинанки», «Цукеркові півонії», розпис імбірно-медових пряників. Робота
учня ліцею Рената Олійника увійшла в п’ятірку найкращих ІТ проєктів, який
посів четверте місце в номінації «Програмна розробка».
Юля Козакова стала переможцем VІІІ Всеукраїнської інтернет-олімпіади
«На урок» з інформатики та нагороджена дипломом І ступеня.
Серед виховних напрямів найбільш актуальними є патріотичне,
громадянське виховання. Відповідно до реалій сьогодення патріотичне
виховання учнів наскрізно пронизує весь навчально-виховний процес. Розвитку
патріотизму учнів в ліцеї сприяють загальні культурно-масові виховні заходи:
свято Соборності, День української писемності та мови, День Гідності і
свободи, мітинг-реквієм «Герої не вмирають», вшанування Героїв Небесної
Сотні, Козацькі розваги, заходи до пам’ятних дат «Голодомор – трагедія ХХ
століття»; онлайн-конкурси: «Шевченко в колі сучасної молоді», «Геометрія
навколо нас» (до відзначення Року математики в Україні), «Відкриті серця» (до
дня святого Валентина), «Молода людина року» (до Дня молоді).
Велика увага в ліцеї приділяється національній свідомості учнів. У ліцеї
був проведений Тиждень української писемності та мови: огляд тематичних
виставок художньої та наукової літератури про українську словесність:
«Слова… У вас мудрість вічна і любов жива», «Душа народу бринить у слові»;
«Бринить, співає наша мова, чарує, тішить і п’янить»; І (ліцейний) етап XXI
Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика; виховна година:
«З витоків української писемності», де переглядались
мультимедійні
презентації та відеоролики.
Проведення заходів відображається на сайті ліцею 145spl.com.ua, на
сторінці Facebook і в групі «Сіверський професійний ліцей».
Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії,
профілактики травматизму учнів у побуті та під час освітнього процесу в ліцеї
проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про

дорожній рух», «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників
навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах», «Правил
пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України»,
Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання навчальних
закладів та організації освітнього процесу й інших актів, які регламентують
роботу з цих питань.
Згідно ст. 162 КЗпП України для проведення заходів щодо охорони праці
за звітний період витрачено: на перезарядку та технічне обслуговування
вогнегасників та пожежного спостереження систем АУПС 23000,00 грн.; на
перевірку й чистку вентиляційних каналів, опору ізоляції, проведення
досліджень освітленості робочого місця та санітарно-мікробіологічне
дослідження води − 15486,10 грн.
Всі учні та працівники ліцею забезпечуються безкоштовним медичним
обслуговуванням. Протягом навчального року було придбано лікарських
засобів на суму 9100,00 грн., перераховано за періодичний медичний огляд
працівників 8000,00 грн.
Соціально незахищені учні забезпечуються стипендією в обов’язковому
порядку в першу чергу. Списки учнів пільгової категорії корегуються
практичним психологом щомісяця. Індексація стипендії за навчальний рік
склала 677060,84 грн. Учні пільгової категорії отримують одноразове гаряче
харчування за бюджетні кошти, а інші − за кошти батьків.
Цього року в ліцеї впроваджено систему НАССР, головним завданням
якої є аналіз небезпек і проведення поетапного контролю за всіма етапами
приготування страв і продуктів харчування, починаючи від прийому продуктів і
до моменту подачі готової страви. На харчування учнів ліцею у звітному
періоді витрачено 183362,54 грн.
Підготовка до опалювального періоду відбулась вчасно, опалювальний
період пройшов без ускладнень. Заборгованості перед комунальними
установами міста немає. Керівництво ліцею разом з колективом постійно
працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтримує її у
задовільному робочому стані. На ремонт навчальних кабінетів, лабораторій,
системи опалення та водопостачання витрачено 120000,00 грн. (конструкційні
матеріали, труби, шпалери, лінолеум, стенди). З метою створення комфортних
умов для майстрів виробничого навчання та учнів придбано металеві шафи для
спецодягу на суму 50000,00 грн.
На запчастини для ремонту сільськогосподарської техніки витрачено за
звітний рік 178809,96 грн.
За ініціативою Програми ООН із відновлення та розбудови миру за
фінансової підтримки уряду Японії (згідно з проєктом «Підтримка ВПО та осіб,

постраждалих внаслідок конфлікту, шляхом створення робочих місць і
відновлення економічної інфраструктури в Донецькій та Луганській областях
та вздовж Азовського узбережжя у Запорізькій області) ліцей отримав
допомогу
щодо
модернізації
матеріально-технічної
бази
сільськогосподарського виробництва: плуг оборотний навісний ПОН 3-35-1
вартістю 257400,00 грн. та борону пружинну БЗП-15 Весна − вартістю
230000,00 грн.
Учні, що навчаються за інтегрованою професією «Тракторист-машиніст
сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва; слюсар з ремонту
сільськогосподарських машин та устаткування; водій автотранспортних
засобів» свої вміння та навики удосконалюють на землях навчального
господарства ліцею, яке здійснює господарську діяльність з виробництва
продукції,
а
також
займається
переробкою
власно
виробленої
сільськогосподарської продукції та її реалізацією. Для проведення виробничого
навчання придбано бензину та дизельного палива на суму 458400,00 грн.
Для захисту рослин на навчальному господарстві придбано мінеральні
добрива та гербіциди на суму 109872,00 грн., а також машину для обробки
мінералів 8800,00 грн. На послуги, пов’язані з виробництвом
сільськогосподарської продукції (уборка урожаю кукурудзи та соняшника)
витрачено майже 70000,00 грн.
Всі роботи щодо організації весняно-польових робіт були проведені
вчасно та в повному обзязі.
Ліцей і надалі продовжує працювати в системі електронних державних
закупівель на веб-порталі ZAKUPKI.PROM.UA.
Усе державне майно, землі знаходяться на балансі ліцею й
використовуються лише за прямим призначенням. Отримані додаткові кошти
раціонально використовуються для стабільної роботи ліцею та виконання його
статутної діяльності.
Особливість 2020-2021 навчального року – тривалий карантин і
дистанційне навчання, яке стало викликом для нас усіх. В першу чергу для
педпрацівників, а також для батьків та учнів. Складність полягала у
неоднаковому технічному забезпеченні та професійних навичках його
учасників. Дистанційне навчання має своїх прихильників і противників. Як
серед учнів, так і серед їхніх батьків. Найголовніше – налагодити співпрацю
між учнем, педпрацівником і батьками. Щоб вони почули одне одного, щоб не
було опору батьків. Що важливіше для життя: оцінки, знання самі по собі чи
сформовані компетенції? Карантин лише виявив проблеми, а нам усім разом
треба прагнути навчитися їх вирішувати.

На завершення хочу зазначити, що керівництво ліцею прикладає всі
зусилля для підвищення якості підготовки робітничих кадрів, покращення
навчально-виховного процесу, зміцнення та оновлення матеріально-технічної
бази. Я впевнений, що наш колектив цілком спроможний вирішувати всі
питання, завдання та втілювати нові проєкти у життя.
Висловлюю всім вдячність за творчу і сумлінну працю. Сподіваюся, що
набутий вами досвід вирішення освітніх проблем забезпечить успішну
практичну реалізацію завдань і викликів, які стоять перед нами. Бажаю усім
вам міцного здоров’я, щастя, благополуччя, творчих здобутків, миру й злагоди.

